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Toekomstbestendige Antistollingszorg 
Nieuwsbrief 3, februari 2018 

• 14 maart 2018 bijeenkomst over aanschaf regioprotocol 

• rapport & business case met substitutie 2.0 beschikbaar 

 
Graag brengen wij u kort op de hoogte van de voortgang in de Gelderse Vallei van het initiatief 
Antistollingscentrum Gelderse Vallei. Vragen: Gijs Tenthof / 0629401104 / suc7@xs4all.nl  
 

Overzicht beschikbare ‘producten’ 
In juni 2017 deelden we op ons symposium al onze ideeën. De ‘producten’ die voor u beschikbaar (€ = 
vergoeding) zijn of komen: 
1. Innovatieplan (inclusief beeldend plan) t.b.v. visie ontwikkeling kartrekkers en regio (beschikbaar). 
2. Regionaal Antistollingsprotocol. Veiligheid en middel voor snelle start in de regio (april 2018, €). 
3. Business Case Toekomstgerichte Organisatie van Antistollingszorg. Financiële gevolgen van klassieke 

substitutie en substitutie 2.0. Middel om regionale stakeholders te betrekken (beschikbaar). 
4. Model berekening Business Case. Het onderliggende model van de Business Case, ontwikkeld door 

de studenten van de HAN samen met Menzis en AGV, is in Excel opgesteld. (beschikbaar, €). 
5. Regionaal Draagvlak ontwikkelen voor Toekomstbestendige Antistollingzorg (beschikbaar). 
 

Uitgelicht Regioprotocol 
Een digitaal antistolling breed regioprotocol voor de Gelderse Vallei gebaseerd op de (inter-)nationale 
richtlijnen en met integratie van de LSKA 2.0, dat voor de transmurale gebruiker snel toegang biedt tot 
praktische informatie voor verschillende praktijksituaties voor alle antistollingsmedicatie.  

Waarom als regio aanschaffen?  
De  (inter-)nationale richtlijnen gelden voor elke regio evenals de LSKA 2.0 en zijn daarmee uitgangspunt. 
De regionale transmurale werkafspraken (RTA) kunnen verschillen. Een regio is met dit ‘master-protocol’ 
in staat om in een beperkte doorlooptijd van enkele maanden de eigen regionale werkafspraken op te 
stellen (ook voor de LSKA) en onder te brengen in dit protocol. Hiervoor zal een transmurale werkgroep 
met de ketenpartners het beste middel zijn.  
De regio heeft dan beschikking over een eigen regioprotocol. Regionale ketenpartners krijgen een eigen 
inlogcode en zijn zo in staat snel relevante informatie te vinden. Gekoppeld aan scholing kan dit sterk 
bijdragen aan regionale veilige antistolling zorg waarbij de 1e lijn een steeds belangrijkere rol krijgt voor 
een deel van de patiënten. Ook wordt de afstemming van beleid tussen 1e en 2e lijn versterkt door het 
maken van eenduidige afspraken en er wordt in de gehele keten invulling gegeven aan de LSKA. 

Welke investering wordt gevraagd?  
Totaal € 10.000 (€ 12.100 incl. BTW) voor een vergelijkbare regio als de Gelderse Vallei incl. ICT-inrichting 
en ondersteuning in 2018. Voor grotere regio’s komt een staffel afhankelijk van de totale interesse.  

Wat krijgt u?  
U krijgt als regio een eigen webpagina waarop ketenpartners kunnen inloggen. Uw eigen redactionele 
regioraad krijgt extra bevoegdheden om teksten aan te passen en op maat voor de regio te maken. De 
aanschaf is éénmalig en betreft dus een startprotcol. Bij voldoende opbrengsten is het idee dat het 
master-protocol op termijn door een aparte nationale redactieraad actueel gehouden wordt. 
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Juridisch / disclaimer  
Het AGV of daarmee betrokken personen zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud, 
maar stelt het eigen product beschikbaar als uitgangspunt voor andere regio’s. Doorverkoop op welke 
wijze dan ook, is niet toegestaan. Inkoop met andere regio’s is mogelijk op basis van een staffel, maar 
betekent wel dat slechts één webpagina voor al die regio’s wordt geleverd. Of dit (nu al) praktisch is, valt 
te bezien, maar draagt wel bij aan bovenregionale harmonisatie van protocollen (LSKA 2.0 advies). 

Hoe verder?  
Om uiteindelijk de prijsstelling te kunnen bepalen, inventariseren we wie serieus interesse hebben. 
Deadline 28 febr. 2018. Bij voldoende draagvlak werken we gezamenlijk met de aangesloten regio’s aan 
verdere stappen (master protocol, actualisatie door nationale redactieraad, ICT structuur, etc.) op          
14 - 03 - 2018 van 15.00 – 17.00 uur te Ede (Ziekenhuis Gelderse vallei, auditorium). Laat uw interesse 
weten ( suc7@xs4all.nl ). In feb. komt er meer gedetailleerde informatie. Inlogcodes opvraagbaar. 

 

Uitgelicht Business Case t.b.v. structurele financiering 
Het rapport met de Business Case is inmiddels uit. In februari gaan we dit breed verspreiden met als doel 
om het idee substitutie 2.0 breder onder de aandacht te brengen en om de respons op de enquête te 
vergroten. Hiervoor hebben we uw hulp nodig. Het is naar ons idee ook belangrijk voor uw regio om met 
behulp van een grote respons op de enquête te kunnen gaan werken aan een structurele financiering 
van initiatieven als het AGV. Dit is mede essentieel omdat met hard dalende omzetten bij 
Trombosediensten (en verwachte toename van vooral complexere zorgvragen om te begeleiden) de 
continuïteit van deze zorg snel om oplossingen vraagt! Samen zijn we sterker in het belang van de 
patiënt en betaalbaarheid van de zorg.  
Inmiddels heeft een andere regio gebruik gemaakt van de Excel-structuur die onder de Business case ligt.   
 

Deling van onze kennis 
Naast individuele gesprekken zijn we op diverse gelegenheden gevraagd om onze ideeën te delen: 
 
3 nov 2017 Landelijke nascholingsdag kaderhuisartsen Hart- en Vaatziekten  
Centraal stond een presentatie over het digitale transmurale regioprotocol. Dit format werd zeer goed 
ontvangen. Circa 45 aanvragen van kaderhuisartsen Hart- en Vaatziekten voor meer informatie zodra 
meer bekend is over regionale aanschaf van dit protocol. Grote kans dus dat hier draagvlak is om ook in 
uw regio te werken aan een transmurale aanpak.  
6 nov 2017 Beleidsdag Cliëntenraad Trombosediensten (CTD) 
De CTD maakt deel uit van het AGV. Om ook de andere bestuursleden te informeren is kennis gedeeld en 
een informatiemap gedeeld. Dit helpt hun weer om mee te denken in andere regio’s.   
15 nov 2017 Symposium met 1e lijn vanuit Ziekenhuis Gelderse Vallei (“de Clinic”)  
Ook hier weer aandacht (in onze eigen regio) voor het regioprotocol. Het betrof nu niet enkel de 
kaderhuisarts, maar allerlei zorgprofessionals uit de 1e lijn. Meteen aanvragen voor de inlogcodes van het 
protocol.  
5 dec 2017 Innovatiebijeenkomst Federatie Nederlandse Trombosediensten 
Hier vooral aandacht voor het idee van substitutie 2.0. Dit idee sluit ook aan op een recent advies van de 
NZA. Ook is hier het rapport van de Business Case uitgereikt. De optie is dus om gebruik te maken van de 
Excel-structuur om voor de eigen regio een Business Case te maken. Eén regio is hier mee aan de slag.  
15 jan 2018 Regiotafel ‘Hoorn’ 
Toelichting op AGV initiatief en presentatie door kaderhuisarts uit de regio. Concrete interesse voor 
aanschaf.   
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